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Στις 26 Νοέμβρη απεργούμε!
Δεν πάμε για δουλειά, κλείνουμε τους υπολογιστές,
τα κινητά και τα τάμπλετ της τηλεργασίας!
Συμμετέχουμε μαζικά, με όλα τα μέσα προστασίας και αποστάσεις,
στην απεργιακή συγκέντρωση 11.00 πμ Κλαυθμώνος-Υπουργείο Εργασίας και πορεία
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στη συνεδρίαση του Πέμπτη 12 Νοεμβρίου αποφάσισε να καλέσει τους εργαζόμενους
του ΤΕΕ ανεξάρτητα από σχέση εργασίας, στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη 26
Νοεμβρίου.
Η απεργία αποφασίστηκε από το ΕΚΑ και στη συνέχεια από την ΑΔΕΔΥ για τα γενικότερα σοβαρά
ζητήματα που βρίσκονται μπροστά στους εργαζόμενους και το λαό και αφορούν:



στην αναποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση που συνεχίζει να κοστίζει
ανθρώπινες ζωές και
στην αξιοποίηση της πανδημίας από την κυβέρνηση για να περάσει μια σειρά από νομοθετικές
ρυθμίσεις (νομοσχέδιο Βρούτση) που από τη μια θα υποχρεώνουν τον εργαζόμενο να δουλεύει
έως και 10 ώρες ημερησίως και από την άλλη θα εμποδίζουν το σωματείο του να κάνει
συνελεύσεις να απεργεί και να υπερασπίζεται τις κατακτήσεις των μελών του.

Η απεργία όμως παράλληλα είναι ο μόνος τρόπος που έχει ο ΣΕΤΕΕ για να αναδείξει και να παλέψει για τα
κρίσιμα θέματα που απασχολούν εδώ και πολύ καιρό τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ που παραμένουν σε
εκκρεμότητα και για τα οποία διεκδικούμε λύσεις:


Ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Χωρίς κατάργηση όλων των αντεργατικών, αντιλαϊκών μέτρων στις Π.Ν.Π., Χωρίς αποσυμφόρηση
συγκοινωνιών και σχολείων, Χωρίς ίση πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλες
και όλους, Χωρίς δωρεάν, μαζικά τεστ σε όλο το λαό. Χωρίς μόνιμες προσλήψεις, νέες μονάδες
ΜΕΘ σε όλα τα νοσοκομεία, Χωρίς επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας χωρίς
αποζημίωση για τους ιδιώτες επιχειρηματίες.
Χωρίς όλα τα παραπάνω κανένας εργαζόμενος, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής.
Το να υπάρξει κρούσμα covid 19 στο ΤΕΕ, όπως και σε κάθε χώρο είναι, ως ένα βαθμό μόνο,
ζήτημα στατιστικής. Η διαχείρισή του όμως σε κάθε περίπτωση οφείλει να γίνεται με οδηγό τις
εντολές των αρμόδιων οργανισμών και με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και της









κοινωνίας. Ο ΣΕΤΕΕ θα συνεχίσει να ασκεί έλεγχο όπου απαιτείται και να συμβάλλει με τις
προτάσεις και τις διεκδικήσεις του
Η άσκηση ένδικων μέσων (αναίρεση στον Άρειο Πάγο) κατά της εφετειακής απόφασης 5703 –
9/10/2020) που δικαίωσε τους 15 απολυμένους εργαζόμενους του ΤΕΕ. Για πρώτη φορά το ΤΕΕ
δηλώνει ευθέως την προτίμησή του στην ελαστική εργασία και στρέφεται κατά δικαστικής
απόφασης που δικαίωσε πρώην συμβασιούχους εργαζόμενους οι οποίοι είναι πια μέλη του
Συλλόγου και των οποίων η πραγματική εργασιακή σχέση ως αορίστου χρόνου αναγνωρίστηκε με
δικαστική απόφαση. Ο ΣΕΤΕΕ καλεί τη Διοίκηση του ΤΕΕ να ανακαλέσει τα ένδικα μέσα κατά των
μελών του και να επαναπροσλάβει τους συναδέλφους σύμφωνα με την εφετειακή απόφαση.
Ενστάσεις εργαζομένων για δεδουλευμένα προ 4 ετών! Με ευθύνη του Προέδρου του ΤΕΕ, το
ΤΕΕ συνεχίζει να παρανομεί και δεν απαντά στις πρωτοκολλημένες ενστάσεις 7 εργαζομένων που
αφορούν σε προφανείς αδικίες σε βάρος τους ή ολοκληρωτική «εξαφάνισή» τους από τη λίστα
όσων εργάστηκαν υπερωριακά και πέραν των καθηκόντων τους για την προετοιμασία των
εκλογών του ΤΕΕ το 2016.
Άδειες ειδικού σκοπού για εργαζόμενους γονείς. Οι εργαζόμενοι γονείς ειδικά με το δεύτερο
κύμα της πανδημίας, οδηγούνται σε αδιέξοδο με ευθύνη της κυβέρνησης. Πολλοί γονείς και στο
ΤΕΕ βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες τα πράγματα είναι ακόμη
χειρότερα. Ζητάμε να ληφθούν άμεσα μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων γονιών και να μην
αφαιρούνται ημέρες κανονικής άδειας ούτε να υποχρεώνονται σε υπερωριακή απλήρωτη
εργασία για απουσίες ή άδειες άνευ αποδοχών οι εργαζόμενοι γονείς λόγω των μέτρων για την
πανδημία.
Η Ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των διεκδικήσεων των εργαζόμενων στο ΤΕΕ. Απαιτούμε να δοθεί
οριστική λύση στο ζήτημα αυτό που θα διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα του ΤΕΕ. Ζητάμε την
ισότιμη μεταχείριση με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας του δημόσιου τομέα στο ζήτημα της
κινητικότητας του ν. 4440/16. Ζητάμε συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών για να
τεθούν τα αιτήματα.

Συναδέλφισσες –οι, η απεργία στις 26 Νοέμβρη είναι υπόθεση όλων μας!
Τώρα και όχι αύριο διεκδικούμε:








Κατάργηση όλων των αντεργατικών, αντιλαϊκών μέτρων.
Ίση, πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλες και όλους. Δωρεάν, μαζικά τεστ
στο λαό. Μόνιμες προσλήψεις, νέες μονάδες ΜΕΘ σε όλα τα νοσοκομεία. Επίταξη του ιδιωτικού
τομέα Υγείας και Πρόνοιας χωρίς αποζημίωση για τους ιδιώτες επιχειρηματίες.
Να μην κατατεθεί ο αντεργατικός αντισυνδικαλιστικός νόμος Βρούτση. Όχι στην κατάργηση του
8ώρου και της απεργίας. Όχι στη δίωξη των αγώνων και της συνδικαλιστικής δράσης.
Όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της υγείας μας δωρεάν για όλο το λαό. Αύξηση
των δρομολογίων των ΜΜΜ και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Κατάργηση των αντεργατικών διατάξεων των Π.Ν.Π. για τις άδειες Ειδικού Σκοπού που οδηγούν
τους εργαζόμενους γονείς σε στέρηση της κανονικής άδειας ή σε άδειες άνευ αποδοχών.
Καμία απόλυση. Ακύρωση όλων των απολύσεων από την αρχή της πανδημίας. Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας με πλήρη δικαιώματα. Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους. Κανένας
εργαζόμενος στη δουλειά χωρίς μέτρα προστασίας. Ειδικές άδειες σε όλα τα μέλη ευπαθών
ομάδων και στους συνοικούντες. Να πληρώσει η εργοδοσία για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων
ασφαλείας, και ειδικά στις γραμμές παραγωγής.









Πλήρη κάλυψη των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις
που αναστέλλουν τη λειτουργία τους.
Δωρεάν ασφαλείς σπουδές για όλους τους μαθητές και φοιτητές, ενάντια στους ταξικούς
φραγμούς. Ολιγομελή τμήματα μαθητών (μέχρι 15 μαθητές ανά τάξη), μόνιμες προσλήψεις
εκπαιδευτικών και καθαριστριών.
Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Μπλόκο στους πλειστηριασμούς. Κάτω τα χέρια από τη λαϊκή κατοικία.
Κάτω τα χέρια από τους αγώνες, τις καταλήψεις, τις διαδηλώσεις και τη συνδικαλιστική δράση.
Καμία απαγόρευση στη δράση των σωματείων. Όχι στην αστυνομοκρατία. Να καταργηθεί ο νόμος
απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις με φυσική παρουσία ή με
τηλεδιάσκεψη σε πανελλαδικά σωματεία. Καμία νομιμοποίηση του μητρώου πραγματικών
δικαιούχων.
Κάτω τα χέρια από τα δημοκρατικά δικαιώματα. Να απαλλαγούν από κάθε κατηγορία όλοι οι
συλληφθέντες και να ακυρωθούν όλα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους διαδηλωτές στην
επέτειο του Πολυτεχνείου.

